
Lakáshiteltermékek felsorolása                2. számú melléklet

                  Bank 
Hiteltermék

ÁÉB Budapest Bank CIB Bank Erste Bank ELLA Bank FHB Halászi TKSz Hanwha HVB HVB JB IC Bank IEB

Lakáshitel 
jelzáloglevél 
kamattámogatáss
al

Lakásvásárlási kölcsön
piaci kamatozással

CIB Ingatlanfedezetes 
hitel piaci kamatozású

Piaci kamatozású 
lakásvásárlási hitel forint 
elszámolással

jelzálogkamattámogatásos 
hitel új lakás vásárlására,
építésére

Lakásépítési kölcsön kiegészítő kamattámogatásos 
hitel új lakás építésre és 
vásárlásra

Lakáscélú 
kölcsön - 
piaci 
kamatozással

HVB Extra Hitel forrásoldali 
támogatott hitel

Ingatlanvásárlási 
hitel (piaci 
kamatozású)

Euró Lakáshitel

Megelőlegező 
kölcsön - új lakás 
vásárlása esetén

Lakásvásárlási kölcsön
jelzáloglevél 
kamattámogatással

CIB Otthonteremtő hitel 
önálló jelzáloglevélen 
alapulú támogatott hitel

Piaci kamatozású lakásépítési 
hitel forint elszámolással

jelzálogkamattámogatásos 
hitel használt lakás
vásárlásra,lakásbővítésre, 
lakáskorszerűsítésre 

Lakásvásárlási kölcsön piaci kamatozású hitel 
lakásvásárlásra, bővítésre, 
felújításra

HVB Extra Plusz Hitel piaci kamatozású 
hitel

Ingatlanvásárlási 
hitel devizában

Lakáshitel MAX – új 
lakás vásárláshoz, 
építéshez

Lakásvásárlási kölcsön
kiegészítő 
kamattámogatással

CIB Új Otthon hitel- 
kiegészítő 
kamattámogatásos hitel 

Piaci kamatozású lakáshitel 
(építés, vásárlás, bővítés, 
korszerűsítés) EURO 
elszámolással

lakáhitel piaci kamatozással Lakásbővítési kölcsön HVB Élet Plussz hitel kiegészítő 
kamattámogatású 
hitel

Lakáshitel PLUSZ – 
használt lakás 
vásárlásához

Építési, bővítési, 
korszerűsítési kölcsön 
piaci és támogatott 
kamatozással

CIB Deviza lakáshitel 
piaci akatozású CHF 
alapú

Piaci kamatozású lakáshitel 
(építés, vásárlás, bővítés, 
korszerűsítés) Svájci Frank 
elszámolással

Lakáskorszerűsítési 
kölcsön

Életbiztosításos Hitel megelőlegező 
kölcsön

Lakáshitel 
STANDARD

Deviza alapú 
lakásvásárlási, 
bővítési, korszerűsítési 
kölcsön

Piaci felújítási hitel forint 
elszámolással

Lakáscélú egyéb 
kölcsön (felújítási célú 
is)

Értékesítésre szánt új lakás 
megvásárlására nyújtott 
állami támogatású hitel

Megelőlegező kölcsön 
– új lakás építéshez, 
vásárláshoz

Állami kiegészítő 
kamattámogatású 
lakásvásárlási hitel

Lakáshitel kiváltási 
kölcsön

HVB lakáskölcsön 
kamattámogatással (lakás 
vásárlásra)

Állami kiegészítő 
kamattámogatású lakásépítési 
hitel

Életbiztosítás mellett 
nyújtott lakásvásárlási

HVB lakáskölcsön dupla 
kamattámogatással (új lakás 
vásárlásra)

Jelzáloglevél 
kamattámogatott lakásépítési, 
vásárlási, bővítési, 
korszerűsítési hitel

Életbiztosítás mellett 
nyújtott lakásbővítési

HVB Építési kölcsön 
kamattámogatással

Előhitel Otthon lakás-
előtakarékossághoz

Életbiztosítás mellett 
nyújtott 
lakáskorszerűsítési

HVB építési kölcsön dupla 
kamattámogatással

Közvetlen állami 
támogatásokról (Lakásépítési 
kedvezmény, Adó 
visszatérítési támogatás, 
megelőlegező kölcsön, stb.)

Életbiztosítás mellett 
nyújtott lakás-felújítási

HVB Bővítési kölcsön 
kamattámogatással

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás mellett 
nyújtott lakásvásárlási

HVB korszerűsítési kölcsön 
kamattámogatással

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás mellett 
nyújtott lakásépítési

HVB megelőlegező kölcsön

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás mellett 
nyújtott lakásbővítési

HVB lakáscélú 
jelzáloghitelek állami 
kamattámogatással

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás mellett 
nyújtott 
lakáskorszerűsítési

HVB Kombi hitel - állami 
kamattámogatással 
lakásvásárlásra (későbbi 
kibővítése, átnevezése a 
HVB Páros Hitel)

Lakás-takarékpénztári 
megtakarítás mellett 
nyújtott lakás-felújítási

AEGON-HVB lakáscélú hitel
állami kamattámogatással

Életbiztosítás mellett 
nyújtott lakásépítési

HVB Páros Hitel - építésre, 
bővítésre, korszerűsítésre 
állami kamattámogatással

Életbiztosítás mellett 
nyújtott lakáshitel-
kiváltási

UNIQA-HVB lakásvásárlási 
hitel állami 
kamattámogatással, 
egyösszegű folyósítással

Lakásépítési 
kedvezményt 
megelőlegező kölcsön 
építésre

Credit Suisse - HVB 
lakásvásárlási hitel, állami 
kamattámogatással, 
egyösszegű folyósítással

Lakásépítési 
kedvezményt 
megelőlegező kölcsön 
vásárlásra

HVB lakásvásárlási hitel - 
piaci kamatozással, 
egyösszegű folyósítással, 
forint, euro és svájci frank 
alapon
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Lakás-felújítási 
kölcsön

Deviza alapú lakáshitel
vásárlásra
Deviza alapú lakáshitel
bővítésre

Deviza alapú lakáshitel
felújításra
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                  Bank 
Hiteltermék

ING K&H MKB Mohács és Vidéke 
Takarékszöv.

Orgovány és 
Vidéke 

Takarékszöv.
OTP Siklós és Vidéke 

Takarékszöv. Sopron Bank Volksbank

Támogat-lak:családi 
ház építése

piaci kamatozású lakáshitel
lakás vásárlás, felújítás,
korszerűsítés, bővítés,
áthidaló, tehermentesítés

Állami kiegészítő 
kamattámogatású 
hitel

Kiegészítő 
kamattámogatásos hitel

Piaci kamatozású 
lakáshitel

Lakáshitel 2000. kieg. 
kamattámogatással

Lakáshitel kiegészítő 
kamattámogatással

lakásvásárlási hitel 
piaci kamatozással

kiegészítő 
kamattámogatású 
lakáshitel építésre 
vásárlásra

Támogat-lak:családi 
ház építése - 
kiegészítő 
kamattámogatásos 
hitel

közműépítési hitel Állami forrásoldali 
kamattámogatású 
hitel

Magánforgalomban 
lévő,használt lakás,ház 
vásárlása esetén 
nyújtható hitel

Kiegészítő 
kamattámogatásos 
hitel új lakás 
építéséhez

Lakáscélú megtakarítás utáni külön 
kölcsön kamattámogatással

Támogatás nélküli 
hitel

Lakásépítési hitel 
piaci kamatozással

piaci kamatozású 
lakáshitel

Támogat-lak:családi 
ház építése, 
jelzáloglevél 
kamattámogatásos 
hitel

lakáscélú államilag 
támogatott hitelek 
(kiegészítő és jelzáloglevél 
kamattámogatásos)

Forrásoldali 
kamattámogatás és 
az állami kiegészítő 
kamattámogatás és 
forrásoldali 
kamattámogatás(Du
pla támogatás) 
mellett nyújtott 
lakáshitel 

Egyéb építési célokra 
adható hitel

Orvos hitel kamattámogatással Lakáscélú 
megtakarítással 
rendelkezők részére 
nyújtott hitel 
kiegészítő 
kamattámogatással

Tehermentesítő hitel 
piaci kamatozással

áthidaló hitel piaci 
kamatú

Támogat-
lak:lakásbővitésre, 
jelzáloglevél 
kamattámogatásos 
hitel

piaci kamatozású deviza 
alapú lakáshitelek

MKB forint 
lakáshitel

Lakáscélú megtakarítás 
után nyújtott külön 
kölcsön, kiegészítő 
kamattámogatásos hitel

Ár-és belvízkárokra nyújtott 
lakossági hitelek 2000. 
kamattámogatással

Felújítási 
alapképzéssel 
rendelkezők részére 
nyújtott hitel 
kiegészítő 
kamattámogatással

Közműépítési hitel 
piaci kamatozással

jelzálogbanki 
refinanszírozással 
lakáshitel

Támogat-lak: 
lakáskorszerűsítési 
kölcsön, jelzáloglevél 
kamattámogatásos 
hitel

MKB forint 
magánhitel

Megelőlegező kölcsön, 
kiegészítő 
kamattámogatásos hitel

Értékesítés, bérbeadás céljára 
kamattámogatás mellett nyújtott 
lakáshitel

Egyéb lakáshitelek dupla támogatásos
lakáshitel

Támogat-
lak:lakásvásárlási 
kölcsön

MKB euro lakáshitel OTP-LTP gyorshitel 
kamattámogatással

Támogatás nélküli 
hitel és fundamenta 
előhitel

megelőlegező 
kölcsön

Támogat-
lak:lakásvásárlási 
kölcsön, jelzáloglevél 
kamattámogatásos 
hitel

MKB euro 
magánhitel

OTP-LTP előhitel 
kamattámogatással

komfort kölcsönök: 
Fundamenta fedezet 
mellett: piaci 
kamatozású, 
kiegészítő 
kamattámogatásos

Támogat-
lak:lakásvásárlási 
kölcsön, dupla 
támogatott kölcsön, 
kiegészítő 
jelzáloglevél 
kamattámogatásos 
hitel

Gyorshitel kamattámogatással, 
óvadéki betét és OTP-LTP betét 
fedezete mellett

Támogat-
lak:lakásfelújítási 
kölcsön 

Társasházak felújításához lak.hitel, 
kamattámogatással

Lakáshitel 2000. támogatás nélküli 
hitel 

Adósságrendezésre nyújtott 
támogatás nélküli 2000. évi 
lakáshitel

Közmű-hitel, kamattámogatás 
nélkül, egyenletes törlesztéssel

Gyorshitel kamattámogatás nélkül, 
OTP-LTP betét fedezete mellett

Közműberuházásra OTP-LTP 
gyorshitel, kamattámogatás nélkül

Gyorshitel, kamattámogatás nélkül, 
óvadéki betét és OTP-LTP betét 
fedezete mellett

OTP-LTP előhitel ( fix kamattal ), 
kamattámogatás nélkül,  OTP-LTP 
betét fedezete mellett
Forrás hitel kamattámogatással

Forrás hitel kamattámogatás nélkül

Forrás Hitel 2.5 (kiegészítő 
kamattámogatással)
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                  Bank 
Hiteltermék

ING K&H MKB Mohács és Vidéke 
Takarékszöv.

Orgovány és 
Vidéke 

Takarékszöv.
OTP Siklós és Vidéke 

Takarékszöv. Sopron Bank Volksbank

Forrás Hitel 2.5 értékesítés, 
bérbeadás céljára történő 
lakásépítéshez (kiegészítő 
kamattámogatással)
Forrás hitel (5.5) kiegészítő 
kamattámogatás nélkül
Forrás hitel (4.0) kiegészítő 
kamattámogatás nélkül (fix kam.)

Forrás hitel Garancia bizt.-hoz, 
kamattámogatás nélkül
Lakásfelújítási hitel (LTP fedezete 
mellett)
Lakáshitel 4.0 kamattámogatással, 
egyenletes törlesztéssel (új lakás 
ép.,vás.)
Lakáshitel 4.0 kamattámogatással, 
értékesítés, bérbeadás céljára, 
egyenletes törlesztéssel

Lakáshitel 4.0 kamattámogatással, 
lakáscélú megtakarítás után, 
egyenletes törlesztéssel

Orvos hitel 4.0 kamattámogatással, 
egyenletes törlesztéssel

Társasházak felújításához nyújtott 
lakáshitel kamattámogatással, 
felújítási alapképzés után, 
egyenletes törlesztéssel

Lakáshitel 13.0 kamattámogatás 
nélkül, egyenletes törlesztéssel
Lakáshitel 13.0 kamattámogatás 
nélkül, közmű-hitelek, egyenletes 
törlesztéssel (a mindenkori 
támogatás nélküli kamat -2%)

Lakáshitel 13.0 kamattámogatás 
nélkül, közmü-hitelek, egyenletes 
törlesztéssel (a mindenkori 
támogatás nélküli kamat -3%)

OTP-LTP Lakásfelújítási 
hitel,támogatás nélkül, egyenletes 
törlesztéssel
Megelőlegező kölcsön (kiegészítő 
kamattámogatással)
OTP Lakáshitel Építésre, kiemelt 
támogatással (kieg.kam.tám.)
OTP Lakáshitel Építésre, 
támogatással, változó 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Építésre, 
támogatással, fix kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Vásárlásra, kiemelt 
támogatással (kieg.kam.tám.)

OTP Lakáshitel Vásárlásra, 
támogatással, változó 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Vásárlásra, 
támogatással, fix kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Bővítésre, 
támogatással, változó 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Bővítésre, 
támogatással, fix kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Korszerűsítésre, 
támogatással, változó 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Korszerűsítésre, 
támogatással, fix kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Speciális Lakáshitel 
értékesítés, bérbeadás céljára 
történő lakásépítéshez 
(kieg.kam.tám.)
OTP Speciális Lakáshitel-Garancia 
biztosításhoz kapcsolódó 
kedvezményes feltételű, változó 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Speciális Lakáshitel-Garancia 
biztosításhoz kapcsolódó 
kedvezményes feltételű, fix 
kamatozással 
(kieg.kam.tám.nélkül)
OTP Lakáshitel Építésre, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
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                  Bank 
Hiteltermék

ING K&H MKB Mohács és Vidéke 
Takarékszöv.

Orgovány és 
Vidéke 

Takarékszöv.
OTP Siklós és Vidéke 

Takarékszöv. Sopron Bank Volksbank

OTP Lakáshitel Vásárlásra, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
OTP Lakáshitel Felújításra, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
OTP Lakáshitel Felújításra LTP 
betét fedezetével, egyenletes 
törlesztéssel   
OTP Társasházi hitel 
támogatással, egyenletes 
törlesztéssel    
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Lakáscélú megtakarítás után 
igénybe vehető hitel, egyenletes 
törlesztéssel   
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Orvos hitel kiegészítő 
kamattámogatás mellett, 
egyenletes törlesztéssel
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Lakáshitel egyéb célra, egyenletes 
törlesztéssel    
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 2%)
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 3%)
OTP Lakáshitel Építésre, 
lakásépítési kedvezménnyel
OTP Lakáshitel Építésre, kiemelt 
támogatással 
(kieg.tám.felt.megfelel)
OTP Lakáshitel Építésre, kiemelt 
támogatással (kieg.tám.felt.nem 
felel meg)
OTP Lakáshitel Építésre, alacsony 
törlesztéssel 
(kieg.tám.felt.megfelel)
OTP Lakáshitel Építésre, alacsony 
törlesztéssel (kieg.tám.felt.nem 
felel meg)
OTP Lakáshitel Új Lakás 
Vásárlásra, lakásépítési 
kedvezménnyel
OTP Lakáshitel Új Lakás 
Vásárlásra, kiemelt támogatással 
(kieg.tám.felt.megfelel)

OTP Lakáshitel Új Lakás 
Vásárlásra, kiemelt támogatással 
(kieg.tám.felt.nem felel meg)

OTP Lakáshitel Új Lakás 
Vásárlásra, alacsony törlesztéssel 
(kieg.tám.felt.megfelel)

OTP Lakáshitel Új Lakás 
Vásárlásra, alacsony törlesztéssel 
(kieg.tám.felt.nem felel meg)

OTP Lakáshitel Használt Lakás 
Vásárlásra, támogatással
OTP Lakáshitel Használt Lakás 
Vásárlásra, alacsony törlesztéssel

OTP Lakáshitel Használt Lakás 
Vásárlásra, életbiztosítással
OTP Lakáshitel Bővítésre, 
támogatással
OTP Lakáshitel Bővítésre, 
alacsony törlesztéssel
OTP Lakáshitel Bővítésre, 
életbiztosítással
OTP Lakáshitel Korszerűsítésre, 
támogatással
OTP Lakáshitel Korszerűsítésre, 
alacsony törlesztéssel
OTP Lakáshitel Korszerűsítésre, 
életbiztosítással
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Értékesítés, bérbeadás céljára 
igénybevehető hitel
Megelőlegező kölcsön (kiegészítő 
kamattámogatással)
Megelőlegező kölcsön 
(kamateltolással)
OTP Lakáshitel lakásépítési 
kedvezménnyel, életbiztosítással
OTP Lakáshitel kiemelt 
támogatással életbiztosítással 
(kieg. tám. felt. megfelel)
OTP Lakáshitel kiemelt 
támogatással, életbiztosítással 
(kieg. tám. felt. nem felel meg)
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                  Bank 
Hiteltermék

ING K&H MKB Mohács és Vidéke 
Takarékszöv.

Orgovány és 
Vidéke 

Takarékszöv.
OTP Siklós és Vidéke 

Takarékszöv. Sopron Bank Volksbank

OTP Lakáshitel Építésre, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
OTP Lakáshitel Vásárlásra, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
OTP Lakáshitel Felújításra, piaci 
kamatozással, egyenletes 
törlesztéssel
OTP Társasházi hitel 
támogatással, egyenletes 
törlesztéssel    
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Lakáscélú megtakarítás után 
igénybe vehető hitel, egyenletes 
törlesztéssel   
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Orvos hitel kiegészítő 
kamattámogatás mellett, 
egyenletes törlesztéssel
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Lakáshitel egyéb célra, egyenletes 
törlesztéssel    
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 2%)
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 3%)
OTP Lakáshitel Felújításra LTP 
betét fedezetével, egyenletes 
törlesztéssel  
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással lakásépítési 
kedvezménnyel
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással alacsony 
törlesztéssel 
lakásépítési kedvezménnyel 
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással 
életbiztosítással
lakásépítési kedvezménnyel 
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással 
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással alacsony 
törlesztéssel 
lakásépítési kedvezmény nélkül
OTP Lakáshitel Kiegészítő 
kamattámogatással 
életbiztosítással
lakásépítési kedvezmény nélkül
OTP Lakáshitel piaci kamatozással

OTP Lakáshitel Felújításra LTP 
betét fedezetével, egyenletes 
törlesztéssel  
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Lakáscélú megtakarítás után 
igénybe vehető hitel
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Orvos hitel kiegészítő 
kamattámogatás mellett, 
egyenletes törlesztéssel
Megelőlegező kölcsön Kiegészítő 
kamattámogatással
OTP Speciális Lakáshitelek - 
Értékesítés, bérbeadás céljára 
igénybevehető hitel
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 2%)
OTP Speciális Lakáshitel 
támogatás nélküli közműhitelek 
egyenletes törlesztéssel 
(mindenkori támogatás nélküli 
hitelkamat - 3%)
OTP Lakáshitel Új lakásra 
OTP Lakáshitel Új lakásra 
alacsony törlesztéssel 
OTP Lakáshitel Új lakásra 
életbiztosítással
OTP Lakáshitel Használt lakásra 
OTP Lakáshitel Használt lakásra 
alacsony törlesztéssel 
OTP Lakáshitel Használt lakásra 
életbiztosítással
OTP Deviza Lakáshitel (euróban, 
svájci frankban nyilvántartott 
lakáshitelek)


